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Stabiliteitsproblemen
hijhethorenvan
diepin/iltratieputten
HARRIE T I M M E R , NV WZHO

Om indetoekomstaan devraag naardrinkwatertekunnen blijven voldoenonderzoektdeNV
WatermaatschnppijZuid-Holland Oost(WZHO)detechniekvandiepiujïltratie. Debeoogdeinfiltratiedientplaatstevinden inhettweedewatervoerendepakketinLangerak(ZH).Doelvanhet
onderzoek iservaringoptedoenomdaarmeeeenoperationeledteptnftltratic-installatie oppraktijkschaal tekunnen bouwenenbedrijven.
Deeersteleerzameervaringen traden albij
deaanlegvandediepinfiltratieput inhetvoorjaarvan 1996op.Tijdens deboorwerkzaamheden stortte tottweemaal toeeenput
in.Inditartikelwordthetonderzoek naarde
oorzaakvandeinstabiliteit vanhetboorgat
beschrevenenwordenenkelevoorlopigeconclusiesgetrokken tenaanzienvandeinrichtingvanhet toekomstigeputtenveld inLangerak.Hoewelonbedoeld,kanditwordengezien

Verhoogdeboorstellimjmetmcmtclbuis.
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alseeneersteresultaat vanhet diepinfikratieonderzoek bijWZHO.
Boorwijze
Voordeconstructievande infdtratieput
wasgekozen vooreenzuigboortechniek waarbij, nahetopdieptekomen,deboorspoeling
inhet boorgatwordtvervangendoorschoon
waterendewandvanhet filtertraject
geschraapt wordt(Olsthoorn envanHarlin-

gen,1994). Hiermeewordtvoorkomendat
kleinedeeltjes uitdeboorspoelingopdeboorgatwand blijven zitten ennaderhand voorverstoppingvandeinfiltratieput zorgen.Met
dezemethode warendooranderedrinkwaterleidingbedrijven (GWA/EWR)reedsgoede
ervaringen opgedaan.
InLangerakzoueersthet filtertraject
wordengeboordmeteendiameter van960
mm,waarnahetgatzouworden 'uitgeschraapt' tot 1000mm.
Intabel 1 isdegeologischeopbouwende
hydrogeologischeschematisatiegegeven.Door
dehogewaterspanning inmetnamehette
doorboreneerstewatervoerendepakketwas
gekozenvooreenverhoogde booropstelling
(ziefoto).Metdezeverhoogdeopstelling
warenenigejaren eerder20 conventionele onttrekkingsputtengerealiseerdmeteendiametervan600mmtotdezelfdediepte.Hierbij
waren,voorzoverbijWZHObekend,geen
noemenswaardige problemen opgetreden.
Problemen werdendusnietvoorzien.
Ervaringen in Langerak
Nadat bijdeeerstepogingdeboringop
dieptewasgekomen(-93m.),endeinhoudvan
hetboorgatwasververstdoorschoonleiding-
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Onderzoek naar oorzaak
Direct nadeproblemen metdeeersteput
isonderzoekbegonnen naardemogelijke oorzaakvandeinstabiliteit.Ineerste instantie
werdgedachtaanhetzwellen vanklei.Het
ideehierbij isdatwaterindekleilaagdringt
enuitwisselingvankationenplaatsvindttussenhetwerkwater inhet boorgatenzweigevoeligeklei-mineralenzoalsmontmorillionierenilliet.Destructuur vandekleilaaggaat
daarbij verloren,endekleikanvervolgensin
hetboorgatvallen.
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Dezehypothese hield nietlangstand:analysevandeinvallende kleileerdedatdeze
slechtsvooreengeringaandeeluitzweigevoeligemineralen bestond.Daarnaastisde
doorlatendheid vankleizodaniggeringdat
gedurendedetijd dathetboorgat openstaat
maarzeerweinigwaterkaninstromen.(Peters
era/., 1996).
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Spanningsverdeling rond boorgat.

water,tradkleivalopindeFormatievan
Kedichem(zietabel 1).Tijdens hetschrapen
bleekhetboorgattot-83m.tezijn dichtgcvallenwaarnadeputgecontroleerd isdichtgestortmetkleienzand.
Circaachtmeter verderopwerdeentweedepoginggewaagd.Hierbij werdaande
natuurlijke boorspoeling(fijne deeltjes diein
circulatieblijven) eencellulosepolymeerspoelingtoegevoegd.Gerekend werdopeeniets
afpleisterende werkingvandezespoeling
waardoordeboorgatwand instand zou blijven.Ditbleektevergeefs:ookditboorgatwerd

Tabel 1.

WIP

directnahetvervangen vandeboorspoeling
doorschoon waterinstabiel.
Omhetvervolgvande infiltratieproeven
nietingevaar tebrengen isopdat moment
besloten deinfiltratieput terealiserendoor
eenstalencasingaantebrengen van 1016mm
diametertot onderdeFormatie vanKedichem
envervolgensdoordecasingteboren.Opde
einddiepte isdeputuiteindelijk weer
geschraaptmet schoonwareren afgewerkt
conform hetoorspronkelijke plan.Het
behoeft geenbetoogdatditeendureoplossingis.

Alsnelwerddeoorzaakdan ookgezocht
inmeerklassiekegrondmechanica: terplaarse
vandeboorgatwand valtindeonvoldoende
geconsolideerde kleilaagdezijdelingse steundrukwegenbezwijkt dewand alsgevolgvan
onvoldoende tegendruk.
Omdezetheorie teverifiëren endekritiekefactoren rebepalen isonderzoek uitgevoerddoorGrondmechanica Delft (GD) en
Kiwa.Deresultaten vandezeonderzoeken
zijn getoetst aandeervaringdoor grondboorbedrijfHaitjema. Hoewelgeenvolledig
bevredigendeoplossingkanwordenaangedragen,zijn deresultaten zekerinteressant te
noemen.Hiernavolgend zijn deonderzoeken
samengevat.

Overzichtgeologie eninvoerparametersPLAXIS.
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Onderzoek g r o n d m e c h a n i ca Delft:
theoretische achtergrond
Bij het boren van een put wordt de horizontale ondersteuning van degrond die direct
aan het gat grenst verminderd. Bij een te
geringe steundruk zal degrond direct grenzend aan het boorgat elastisch in de richting
van het boorgat verplaatsen. Een groot gedeelte van deze verplaatsing wordt bij het boren
direct weggesneden door de boorkop zodat er
geen zichtbare 'instulping' in het boorgat
overblijft. Erontstaat een steeds sterkere
'boogwcrking', waarbij de spanningen loodrecht op de boorgatwand lager worden maar
de spanningen rondom het gat toenemen

A/b. z:

Regelmatigeninstabielvervormmgspatroon
rondhetboorgat.

Boorgatdiameter
Wateroverdruk
Grootste grondverplaatsing
kleilaag Formatie van Kedichem

115m m

87 mm

53 mm

43 mm

Waarin:
2m. wateroverdruk = verhoogde boorstelling en schoon water (s.g. 1.00)
4m. wateroverdruk = verhoogde boorstelling en lichte spoeling (s.g. 1.03)
Tabel2.

Grootsteberekendegrondverplaatsingeninboorgatbijverhoogdopstellen,metenzonderboorspoeling.

(afbeelding 1).Na verloop van tijd kan dan
plasticiteit ontstaan (blijvende vervorming) in
dedirect aan het boorgat grenzende grond.

gebruik te maken van boorspoeling (verzwaren soortelijke gewicht) ofdoor het realiseren
van een overhoogte door het verhoogd opstellen van de boorstelling in combinatie met een
mantelbuis zoals te zien isop de foto.
In theorie zal plasticiteit direct rond het
boorgat in een homogeen materiaal volgens
een regelmatig patroon optreden. Helaas isde
natuur niet homogeen en isde kans groot dat
devervorming niet wordt "uitgesmeerd" over
een groot aantal glijvlakken, maar dat een
bepaald glijvlak de vervorming naar zich toetrekt (afbeelding 2).Het gevolg hiervan is dat
een gedeelte van de boorgatwand instort.
Schaaleffecten zijn hierbij van wezenlijk
belang. Hoegroter dediameter, des te meer
kans dat zich in de nabijheid van het gat een
onregelmatigheid in degrond voordoet die
instabiliteit van het boorgat kan inleiden.
Modelberekeningen stabiliteit
boorgat
Het boorgat isdoor GD met behulp van
het eindige elementen programma PLAXISaxiaal-symmetrisch gemodelleerd. Hiermee
wordt de driedimensionale spanningssituatie
rondom het boorgat gesimuleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd om de macro-stabiliteit teonderzoeken van boorgaten met een
diameter van 1000en 600mm, beide met een
diepte van512meter.
Om de verschillen in steundruk in het
boorgat alsgevolg van de boorspoeling aan te
geven zijn voor beide diameters twee situaties
doorgerekend:
2m. overhoogte = verhoogde boorstelling
en schoon water (s.g 1.00)
H 2 0 = 231998

4m

4m

Normaal gesproken zorgt bij een boring
de steundruk ervoor dat het instulpen van de
boorgatwand onder controle blijft. Deze
steundruk wordt veelal verkregen door
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4m. overhoogte =verhoogd boorstelling
en lichte spoeling (s.g.1.03).
Deze berekeningen zijn gemaakt om een
verklaring te verkrijgen waarom in het verleden conventionele putten met een diameter
600mm probleemloos geboord konden worden terwijl de nu beoogde infiltratieput met
diameter 1000mm zoveel problemen opleverde.
Tabel 1 geeft de invoerparameters voor de
berekeningen, tabel 2 de resultaten.
Als uitvoerresultaat geeft PLAXISonder
andere een 'deformedmesh'plot welke de
optredende vervormingen in degrond weergeeft. In deze plot wordt ook weergegeven wat
de maximaal optredende verplaatsing is.Daarnaast isde 'plasticity'plot interessant omdat
deze aangeeft waar de vervormingen zo groot
worden dat plasticiteit optreedt. Meestal
beperkt het voorkomen van de plastische elementen zich tot dedirecte omgeving van het
boorgat.
Resultaten modelberekeningen
Deberekeningsresultaten betreffen in alle
gevallen eind-deformaties. In tabel 2zijn de
grootste berekende verplaatsingen vermeld.
Deze berekende verplaatsingen zijn conform
de ervaringen opgetreden ter hoogte van de
Kedichem-kleilaag.
Alswe de "berekende grondverplaatsing"
bij een boorgatdiameter van 1000mm bij
gebruik van schoon water vergelijken met de
berekeningen voor een boorgat van 600 mm
met gebruik van een lichte spoeling, isde eerste significant groter. Uit de plasticiteitsberekeningen volgt (voor homogene grond) dat er
wel veel plastische punten zijn ter hoogte van
de Kedichem laag,maar dat ergeen doorgaand
bezwijkvlak optreedt. Ervalt dus niet rechtstreeks een conclusie te trekken dat bij het
boren met een diameter van 1000mm het
boorgat bezwijkt. Verwijzend naar het mechanisme zoals afgebeeld in afbeelding 2is het
echter wel aannemelijk dat bij deze diameter
en een geringe wateroverdruk de kans op
bezwijken groter is.
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Tweedimensionale stabiliteitsberekeningen
Kiwa heeft de stabiliteit van het boorgat
berekend via een tweedimensionale benadering, gebruik makend van de grondeigenschappen zoals beschreven in tabel 1.Bestudeerd isofer sprake isvan evenwicht in de
spanningstoestand rond de boorgatwand. Uit
deze berekening volgt eveneens dat de Kedichem-laag instabiel wordt. Dit wordr niet
name geweten aan de relatief kleine hoek van
inwendige wrijving. Ook hier worden eindsituaties berekend.Aangetoond wordt dat boorgaten theotetisch altijd in moeten storten bij
degebruikelijke boorspoelingen met een soortelijk gewicht van 1.02 - 1.03.Dat het instorten
van putten in de praktijk relatiefzelden voorkomt kan worden verklaard doordat de eindsituatie niet wordt bereikt en de filters veelal tijdig wotden gesteld en afgewerkt.

Toetsing aan de praktijk
Deberekeningen en theorieën zijn
getoetst aan deervaring van het grondboorbedrijf Haitjema. Deze constateert dat uit
metingen van deboorgat diameter (caliperlog)zelden ofnooit 'instulping' blijkt: er is
geen verschil waarneembaar tussen klei- en
zandlagen. Dit ondersteunt de eerdere bewering dat de elastische grondverplaatsing vrijwel direct wordt weggesneden door de boorkop.
Tevens merkt Haitjema op dat er wel
degelijk eveneens enkele stabilitcitsproblemen
zijn opgetreden bij het boren van de 600 mm.
putten te Langerak. Dezezijn toen opgelost
door gebruik te maken van een goed afpleisterende cellulose polymeer spoeling. De relatie
tussen kleival en boordiameter is naar hun
ervaring gering. Ook in kleine boorgaten
treedt kleival op.De boorfirma adviseert dan
ook voor volgende infiltratieputten het
gebruik van een polymeerspoeling in combinatie met een goede putontwikkeling.

Oorzaak instabiliteit boorgat en
remedie
Op basis van de voorgaand beschreven
onderzoeken kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de instabiliteit van het boorgat
ter hoogte van de Kedichem-kleilaag wordt
veroorzaakt door de spanningsafname rondom
het boorgat en het ontstaan van glij/breukvlakjes. Door gebruik te maken van een goed
afpleisterende spoeling kan het bezwijken van
het boorgat worden voorkomen. De verklaring
die hiervoor gegeven kan worden isdat door
het gebruik van spoeling de breukvlakjes worden 'dichtgezet'. Door deze 'afpleistering' kan
deoorspronkelijke onderdruk gehandhaafd

worden. Deze onderdruk wordt normaal opgeheven als het water vrijelijk kan binnentreden.
Zolang deze onderdruk blijft bestaan zal de
klei in de wand blijven hangen en valt de klei
niet. Na verloop van tijd, ofna afbraak van het
polymeer, zal toch vocht tussen de breukvlakjes dringen, vervalt de onderdruk en kan de
kleigaan vallen. Het gebruik van deze spoeling vertraagt zo het bereiken van de grondmechanische eindsituatie en verschaft zo de
benodigde tijd om de put te realiseren. Bij
gebruik van schoon water zalgeen afpleistering optreden en zal de boorgat wand vrijwel
direct vervormen.
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Conclusies
Het instorten van de boorgaten te Langerak iste verklaren door het ontstaan van
glij/breukvlakjes bij het doorboren van de
Kedichem-kleilaag.
Het instorten had voorkomen kunnen
worden door voldoende stcundruk en een
goed afpleisterende spoeling.
De wandschraapmethode met schoon
water isniet zonder meer overal toepasbaat.
Grondmcchanische berekeningen kunnen
een indicatie geven ofeen boorgat stabiel
zal zijn maar kunnen geen volledig uitsluitsel geven.
Met behulp van PLAXIS-berekeningen kan
aannemelijk worden gemaakt dat bij een
groter boorgat een grotere kans op instabiliteit optreedt. Dezerelatie tussen boorgatdiameter en instabiliteit wordt echter
in de praktijk niet zo ervaren.
Naar aanleiding van deze onderzoeken,
kostenafwegingen en de wetenschap dat ongeschraapte putten bijvoorbeeld bij DZH en
PWN aljarenlang relatiefprobleemloos functioneren, heeft WZHO besloten om bij de
definitieve inrichting van het puttcnveld in
Langerak niet de schraapmethode met schoon
water toe te passen, maar infiltratieputten te
realiseren met een conventionele zuigboormethode met spoeling waarbij na het doorboren
van de Formatie van Kedichem de boorspoeling van fijne deeltjes wordt ontdaan en vervangen door schoon water met een volledig
afbreekbaar cellulose polymeerspoeling.

Verantwoording
Dit artikel isgebaseerd op een aantal
onderzoeken zoals weergegeven in de literatuurlijst. Voorhet gebruik van het materiaal
en het kritische commentaar op deze compilatie isdank verschuldigd aan de heren Martin
Dijkema en Dirk Luger van GD,JosPeters van
KiwaenAnneNieuwaal van grondboorbedrijf
Haitjema. f
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